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Yleistä

Vuosi 2016 oli Töölön Sinisten 84. toimintavuosi.
Kokoontumispaikkana toimivat Töölönkadun Kolo
ja Kallion Kolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin
Kämppä.
Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:
• Julius Hästesko, lippukunnanjohtaja
• Leo Heinonen, lippukunnanjohtajanapulainen
• Ville Raitio, sihteeri
• Antti Mielonen, taloudenhoitaja
• Ralf Baumann
• Petja Heiskanen
• Otto Hyytiälä
• Tilli Pesola
• Petteri Häkkinen
• Antti Väisänen

Toiminnantarkastajina toimivat Jussi Haapkylä ja
Mikael Ylijoki sekä varatoiminnantarkastajina Janne Bäckman ja Perttu Tapio.
Sudenpennut

Vuonna 2016 lippukunnassa toimi seitsemän laumaa: Kasi, Myllerrys, Mellakka, Maksimi ja Meteli, sekä Hehku ja Hiillos. Johtajapulan takia Töölön
Siniset on tiivistänyt toimintaansa rakkaan sisaruslippukuntansa kanssa ja näin myös kaikki paitsi Mellakka ja Myllerrys ovat yhteisvoimin johdettuja sudenpentulaumoja, joiden toimintaan osallistuu niin
poikia kuin tyttöjä.

TÖÖLÖN SINISET RY
TOIMINTAKERTOMUS 2016
Sivu 2/7

Viikottaisten kokousten lisäksi sudenpennut osallistuivat lippukuntaretkelle, sekä laumojen että ikäkauden omille ja yhteisille retkille. Johtuen kesän suurleiri Roihun ikärajoituksista, Töölön Siniset ja alueen muut lippukunnat yhdistivät voimansa ja järjestivät sudenpennuille ja seikkailijoille tarkoitetun
Röyhy 2016 -kesäleirin. Syksyllä lippukunnat lapset
osallistuivat myös SuperSupe-sudenpentukilpailuun.
Vilkkaita ja äänekkäitä sudenpentulaumoja johtivat
Töölössä Arne Vuorenrinne, Johannes Lättilä, Leo
Heinonen ja Jaime Heikkilä Dias yhdessä Hesparttopariensa kanssa. Kalliossa laumoja johti Tilli Pesola.
Ikäkausivastaavana toimi Ralf Baumann.
Seikkailijat

Vuoden aikana Töölön Sinisissä toimi kolme seikkailijajoukkuetta: Naalit, Apinat, Käärmeet ja Sudet. Apinat ja Käärmeet aloittivat syksyllä toisen
toimintavuotensa. Syksyllä siirtyivät tarpojaohjelmaan, kun taas Sudet aloittivat ensimmäisen vuotensa. Ryhmät osallistuivat vuoden aikana oman
viikkotoimensa ohessa myös kesä- ja tarvileirille, sepeliin ja partiokisoihin.
Seikkailijoiden johtajina, eli sampoina toimivat Miska Rissanen, Leo Heinonen, Antti Mielonen, Petteri
Häkkinen, John Remes ja Kari Hartikainen. Seikkailijoiden ikäkausivastaavina toimivat keväällä Antti
Mielonen ja syksyllä Olli Raitio.

Tarpojat

Lippukunnassa toimi vuonna 2016 kaksi tarpojavartiota, joista Naalit aloittivat ensimmäisen ja Ketut
toisen toimintakautensa. Tarpojat osallistuivat pitkin vuotta ahkerasti yleisiin lippukunnan ja taustajärjestöjen järjestämiin tapahtumiin, joiden lisäksi
ryhmät järjestivät omia retkiä.
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Tarpojaohjelma koostuu puolen vuoden mittaisista
tarppo-suorituksista, joita suoritetaan viikkotapahtumissa, retkillä ja tarpojille järjestettävissä tapahtumissa. Kettujen johtajina toimivat Henri Brax ja
Atte Raami. Naaleja johtivat James Pye, Jimi Mäkelä ja Oscar Mack. Tarpojien vastaavana ikäkausivastaavana toimi Ville Raitio.
Samoajat

Töölön Sinisissä jatkoi samoajaryhmä Korpit, jotka saivat keväällä vuoden kestäneen ryhmänjohtamiseen valmentavan ROK-kurssin päätökseen. Syksyllä Korpit aloittelivat johtamistoimintaa nuoremmissa ryhmissä keskenään ja vanhempien johtajien
tukemana. Samoajat osallistuivat lippukunnan yhteisten tapahtumien lisäksi sisarlippukunta Hesparton kanssa järjestetyille samoajaretkille.
Samoajat aloittelevat johtamista lippukunnan ryhmissä. Ohjelman tavoitteena on tarjota samoajille
vastuuta ja haasteita sekä auttaa heitä löytämään
oma paikkansa lippukunnan osaavassa johtajatiimissä. Töölön Sinisten ROK-kurssikoordinaattorina ja
samoajien vastaavana luotsina toimi Leo Heinonen.

Vaeltajat
ja johtajat

Johtajatilanne oli vuonna 2016 edelleen haastava. Uutta tarmoa ja intoa johtajistoon toivat uuden samoajaikäkauden siirtyminen ryhmänjohtajiksi viikkotoimintaan. Samoin seikkailijaosaston johtajistoon hyvän lisäyksen toi yksi uusi aikuinen lippukunnassa. Tarve uusille johtajille on edelleen suuri, ja vuonna 2016 pohdittiin myös paljon, miten jo
viikkotoiminnasta pois jääneet johtajat voivat tukea nuorempaa polvea. Tösissä oli vuonna 2016 vain
muutama vaeltaja ja heidän toimintansa oli pitkälti yhteneväistä muun johtajiston toiminnan kanssa.
Vaeltajien kokoustoiminta sisälsi mm. kolotalkoita.
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Syksyllä järjestettiin jälleen perinteisesti suunnitteluviikonloppu Katrineholmissa, Sipoon saaristossa,
yhdessä Hesparton johtajiston kanssa. Vuoden aikana järjestettiin myös muutama johtajaretki ja muita
johtajiston omia tapahtumia, kuten peli-iltoja.
Leirit, retket ja kisat

Töölön Siniset oli vuonna 2016 mukana kolmella leirillä. Vuoden alussa järjestettiin talvileiri Kultakuume yhdessä sisarlippukuntamme Hesparton kanssa.
Leirinjohtajana toimivat Ville Raitio ja Hespartosta
Salla Heiskanen. Kesällä osallistuimme yhdessä Hesparton kanssa Suomen Partiolaisten Roihu-leirille.
Roihu järjestettiin Evolla ja sinne tuli tösin lisäksi n.
17000 muuta partiolaista. Savun johtajina toimivat
Petja Heiskanen ja Carla Aarnio Hespartosta. Johtuen kesän suurleiri Roihun ikärajoituksista, Töölön
Siniset ja alueen muut lippukunnat yhdistivät voimansa ja järjestivät sudenpennuille ja seikkailijoille
tarkoitetun Röyhy 2016 -kesäleirin.
Kevään lippukuntaretki Karma järjestettiin Kämpällä ja retkenjohtajana toimi Miska Rissanen. Syksyn lippukuntaretki järjestettiin Kiljavalla juuri remontoidussa Kassussa ja retkenvetäjänä toimi Ville
Raitio.

Yhteydet
piiriin
ja
keskusjärjestöön

Töölön Siniset osallistuivat mallikkaasti aluetapaamisiin vuonna 2016. Aluetapaamisissa Töölön Sinisiä edustivat lippukunnanjohtajan lisäksi lippukunnanjohtajanapulainen ja ohjelmavastaava. Tapaamisissa pidettiin yhteyttä naapurilippukuntiin.
Töölön Siniset osallistuivat ahkerasti piirin ja alueen yhteisiin tapahtumiin. Partioviikkoa juhlittiin
Kohtaaminen-tapahtumassa ja kesällä Töölön Siniset järjestivät yhdessä muiden alueen lippukuntien
kanssa sudenpentu- ja seikkailijaleiri Röyhyn.
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Yhteydet
taustayhteisöihin

Töölön Sinisten kokoontumispaikkoina toimivat
Töölön ja Kallion seurakuntien tarjoamat kolot
Töölön- ja Siltasaarenkadulla. Syksyllä 2016 Töölön
Siniset ei aloittanut uutta laumaa Kallioon.
Lippukunta oli aktiivisesti avustamassa seurakuntia eri tapahtumissa. Keväällä Töölön Siniset auttoi Töölön Kirkon avajaisissa hoitamalla makkaranpaistopistettä. Töölön seurakunnan itsenäisyyspäivän kolehdinkeräyksessä ja kahvitustilaisuudessa lippukuntaa edustivat samoajat. Töölön seurakunnan
yhteyshenkilönä toimi Tuomas Meurman ja Kallion
seurakunnan yhteyshenkilönä toimi Tytti Friberg.
Lippukunta piti myös yhteyksiä yllä Töölön Lions
Clubiin. Töölön Sinisten johtajistoa oli Lionsien
kanssa lettuja ja makkaroita paistamassa Töölöntorilla kuusijuhlassa. Lienee sanomattakin selvää että
kaikki taikina meni kaupaksi!

Kolo

Töölön Sinisten vanha kolo on viimeiset pari vuotta käynyt läpi hiljalleen etenevää remonttia. Kaikissa kolon huoneissa on tehty pintaremonttia ja osa
huoneista on myös järjestelty uudelleen. Remontin
viimeistelyjä tehdään vielä vuoden 2017 puolella.
Kolon vuokraa on vuosikaudet maksanut Helsingin
seurakuntayhtymä, mutta vuonna 2016 ilmoitettiin,
että Töölön alueella vuokranmaksu siirtyy lippukunnille itselleen. Töölön seurakunta järjesti asian
kuitenkin niin, että lippukunnat saavat vuokratukea yhdeltä seurakunnan säätiöistä. Näin ollen kolon
vuokra jatkuu Töölön Sinisten näkökulmasta kustannusneutraalina.
Syksyllä Kallion kolon toiminta loppui toistaiseksi,
mutta taustayhteisöihin ollaan vielä yhteydessä.
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Kämppä

Töölön Sinisten kämppä Kirkkonummen Långvikissa toimii lippukunnan tärkeänä retkeilykohteena.
Vuonna 2016 kämpällä järjestettiin runsaasti erilaisia retkiä ja johtajahuoltotapahtumia. Vuonna 2016
syksyllä järjestettiin lisäksi ensimmäinen virallinen
kämppäkoulutustapahtuma. Koulutuksen suorittaneet saavat partiopaitaansa kämppämerkin. Näiden
lisäksi kämppää vuokrattiin myös ulkopuolisille tahoille.
Kämpän kunnossapidosta ja kämppätalkoiden järjestämisestä vastasi kämppätoimikunta. Toimikunta
koostuu kahdesta Töölön Sinisten edustajasta, kahdesta Hesparton edustajasta sekä kämppäisännästä. Kämppäisäntänä vuonna 2016 toimi Tilli Pesola.
Kämpän vuokrauksesta ulkopuolisille vastasi Töölön
Sinisten kannatusyhdistyksen Tapio Levä.

Tiedotus

Vuosi 2016 oli Töölön Sinisten tiedotukselle haastava, mutta rakentava vuosi. Lasten vanhemmille kohdistettu sähköpostin kautta kulkeva tiedotus
korvattiin suurimmaksi osaksi Kuksan kautta kulkevalla tiedotuksella. Kuksan lisäksi Tösi tiedotti myös nettisivujensa kautta: nettisivuilta löytyy
tietoa tapahtumista ja muista lippukunnan asioista niin jäsenille kuin muillekin kiinnostuneille. Tösi jatkoi myös aktiivista sometustaan päivittämällä Facebook-, Twitter- ja Instagram-tilejään. Vaikka
Tösin tiedotus on siirtynyt suurelta osin internetiin,
jatkoi lippukunta edelleen perinteisten kirjeiden postitusta.
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Yhteenveto

Vuosi 2016 oli Töölön Sinisten 84. toimintavuosi.
Lippukuntalaiset osallistuivat vuoden mittaan suurella innolla sekä omiin että muiden tahojen tapahtumiin. Retkillä ja muissa tapahtumissa tösit toimivat yhteistyössä hesparttosiskojen kanssa.
Perustoiminta jatkui tösimäisen linjan mukaisesti
toimintasuunnitelmaa seuraten. Vuosi 2016 oli onnistunut vuosi Töölön Sinisten historiassa, ja hyvä
vuosi olla tösi.

Töölössä 5. maaliskuuta 2017
Töölön Siniset ry:n hallituksen puolesta

Ville Raitio
lippukunnanjohtaja

